
LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00;  

18.00 
Msze św. w dni  powszednie: 

7.00; 8.00; 18.00 
 

Godzinki do NMP 
niedziela godz. 8.15 

 
Godzina Święta  

- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 
Nowenna  

do Św. Judy Tadeusza  
- wtorek po Mszy św.  

wieczornej  
 

Msza św. i Nowenna  
do MB Nieustającej Pomocy  

- środa godz. 18.00  
 

Msza zbiorowa 
z wypominkami  

- piątek godz. 18.00 
 

Kancelaria czynna        
od poniedziałku do piątku   

w godz.: 16.00-17.30  
tel./fax. (022) 613-07-20 

 
Biskup diecezji: 

J. E. Ks. Abp Henryk Hoser 
 

Proboszcz: 
Ks. Marek Doszko 

Wikariusz: 
Ks. Adam Kurowski 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ks. dr Eugeniusz Jankowski 
Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

 

Parafialna  

Poradnia Rodzinna  
poniedziałki od godz. 17.30 

Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 

 
 

Intencje Mszalne c.d. 

ny i Jerzego z prośbą o 

zdrowie 

12 LIPCA, 15 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + Janina Rękawek 

oraz o zdrowie i pomoc 

w cierpieniu dla Jana 

Zielińskiego 

830 + Kazimierz Rogala

-Lewicki /greg.7/ 

1000 wolna 

1130 + Grażyna Niewia-

domska w 5 r.śm. 

1800 + Tadeusz Więsyk 

w 22 r.śm., Feliksa(k) i 

Piotr Woźnica 

Budujemy organy piszczałkowe  

w naszym kościele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jedna z propozycji usytuowania organów 

 

Komitet Budowy Organów 

Adres e-mail: budujemyorgany@gmail.com 
Tel. 502 465 572 oraz 608 309 743 

konto bankowe: PKO BP  
80 1020 1127 0000 1102 0239 7131 

z dopiskiem:  
na cele kultu religijnego - organy  

17 r.œm. 

10 lipca, piątek 

700 + Kazimierz Rogala

-Lewicki /greg.5/ 

700 + Walentyna(k)  

1600 ślub: Ferguson-

Kotowska  

1800 zbiorowa za 

zmarłych: + Jadwiga 

Jankowska w dniu uro-

dzin;  

11 lipca, sobota 

700 + Kazimierz Rogala

-Lewicki /greg.6/ 

1800 + Anna Piasecka 

1800 – o łaskę wiary i 

nawrócenia dla Justyny, 

Mieczysława, Magdale-

6 lipca, poniedziałek 

700 + Kazimierz Rogala

-Lewicki /greg.1/ 

700 – bł. z okazji uro-

dzin i imienin z podzię-

kowaniem za otrzyma-

ne łaski i prośbą o dal-

szą opiekę i Boże bł. 

1800 + Waldemar Za-

lewski w 15 r.śm. 

1800 wolna 

7 lipca, wtorek 

700 + Kazimierz Rogala

-Lewicki /greg.2/ 

700 + Józef 

700 wolna 

1800 + Feliksa(k) Bora-

tyńska  

8 lipca, środa 

700 + Franciszek Siar-

kiewicz  

700 + Kazimierz Rogala

-Lewicki /greg.3/ 

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu Ser-

cu Pana Jezusa za grze-

chy całego świata i 

prośbą o jego introniza-

cję w naszych sercach, 

rodzinach, parafii, oj-

czyźnie  i całym świe-

cie; - za Krucjatą Ró-

żańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, 

INTENCJE MSZALNE 

14 Niedziela 

Zwykła  

05.07.2015 

5 LIPCA, 14 NIE-

DZIELA ZWYKŁA  
700 + Halina Godlewska 

z racji imienin 

830 + Janina Wochniak 

w 2 r.śm. 

1000 – w intencji Ojca 

św., Kościoła, Ojczy-

zny, Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego Dzien-

nika 

1130 zbiorowa: chrzty: 

Hanna Żabińska, Car-

men - Anna Cecewicz, 

Maksymilian Jerzy 

Jonas, Stanisław Ignacy 

Wroński; - dz. w int. 

Krzysztofa i Ireny 

Strzała z okazji 40 r. 

ślubu z prośbą o dalsze 

bł. Boże; - o Boże bł. w 

61 r. ślubu Teresy i 

Bolesława Mirkowicz; - 

z prośbą o zdrowie i bł. 

Boże dla Reginy Mo-

dlińskiej w 89. r. uro-

dzin; + Filomena, Wła-

dysław, Helena i ich 

rodzice; + Stanisława

(k) Molenda w 18 r.śm.;  

1800 + Jerzy Zalewski, 

Anna, Halina i Edward 

Rusinowscy 

1800 + Edward Cacko w 

6 r.śm. 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje Ślu-

by Jasnogórskie; - o 

Boże błog. i opiekę MB, 

dużo zdrowia i wielu sił 

do dalszego działania w 

Anińskiej Rodzinie 

Radia Maryja dla Hali-

ny Klimkiewicz, Henry-

ki Jasionowicz, Haliny 

Popielskiej, Elżbiety 

Łuczyńskiej, Anny Ka-

mińskiej; + Natalia, 

Walenty, Helena, Julia, 

Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard; + 

Stanisław, Mateusz, 

Marianna i Elżbieta 

Arlak, Weronika i Al-

fons Wawrzyniak, Fran-

ciszek i Janina Nowac-

cy; + Jan Podgórski, 

Helena Jatkowska; 

9 lipca, czwartek 
700 + Kazimierz Rogala-

Lewicki /greg.4/ 

700 + Piotr Zieliński w 4 

r.śm., Jacek i Waldemar 

Kruszewscy 

1800 + Roman Bartel w 

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w AninieAninieAninie      

www.anin.parafia.infoNr 303 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  14 Niedzielę Zwykłą  

05.07.2015 r. 

 

  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje 

życzymy pomyślnego wypoczynku i rado-

snego odkrywania obecności Boga w przy-

rodzie i czasie wolnym. Jednocześnie przy-

pominamy o obowiązku uczestniczenia w 

niedzielnej mszy św. i uczulamy na godny 

strój w czasie obecności w świątyni. 

  Od środy - 01.07 - z racji wakacyjnego 

porządku w lipcu i sierpniu nie będzie 

Mszy św. o godz. 13.00 w niedziele i o 

godz. 8.00 w dni powszednie. 

  Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza 

członków i sympatyków Radia Maryja na 

ogólnopolskie spotkanie Rodziny Radia Ma-

ryja w Częstochowie w dniu 12 lipca 2015r. 

Bliższe informacje i zapisy na pielgrzymkę 

do Częstochowy - w kiosku. Przed rozpo-

częciem spotkania odwiedzimy i pokłonimy 

się Pani Gidelskiej w Gidlach. 

  W kiosku można również złożyć swój głos 

w Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodaw-

czej „Stop aborcji”. Gorąco zachęcamy! 

  Rekolekcje Jezus na Stadionie będą po-

nownym wspólnym uwielbieniem Jezusa, 

na które zapraszamy wszystkich, którzy 

uczestniczyli w rekolekcjach w roku 2013; 

tych, którzy uczestniczyli w rekolekcjach 

Słowo stało się Ciałem w 2014 Licheniu, 

jak i tych, którzy chcą się razem modlić. 

Zapraszamy przede wszystkim ludzi mło-

dych, którzy przygotowują się do Świato-

wych Dni Młodzieży. 18 lipca 2015r. – Sta-

dion Narodowy w Warszawie. Wszystkie 

informacje i zapisy znajdują się na stro-

Ez 2,2-5  

Do Ciebie, Boże, 

wznoszę moje oczy 

2 Kor 12,7-10 

Mk 6,1-6 

 Jezus przyszedł 

do swego rodzinnego 

miasta. A towarzy-

szyli Mu Jego ucznio-

wie. Gdy nadszedł 

szabat, zaczął na-

uczać w synagodze; a 

wielu, przysłuchując 

się, pytało ze zdzi-

wieniem: Skąd On to 

ma? I co za mądrość, 

która Mu jest dana? I 

takie cuda dzieją się 

przez Jego ręce. Czy 

nie jest to cieśla, syn 

Maryi, a brat Jakuba, 

Józefa, Judy i Szymo-

na? Czyż nie żyją tu u 

nas także Jego sio-

stry? I powątpiewali 

o Nim. A Jezus mó-

wił im: Tylko w swo-

jej ojczyźnie, wśród 

swoich krewnych i w 

swoim domu może 

być prorok tak lekce-

ważony. I nie mógł 

tam zdziałać żadnego 

cudu, jedynie na kil-

ku chorych położył 

ręce i uzdrowił ich. 

Dziwił się też ich 

niedowiarstwu. Po-

tem obchodził oko-

liczne wsie i nauczał. 

nie www.jezusnastadionie.pl oraz 

naFacebooku 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 

tygodniu. 

 Magda Godek ma 29 lat i od 9 lat choruje 

na złośliwą postać stwardnienia rozsiane-

go. Pięć lat temu została całkowicie sparali-

żowana. Leczenie Jej przerosło możliwości 

finansowe 8-osobowej rodziny. Od dwóch 

lat przyjmuje lek Tysabri, którego 

miesięczna dawka kosztowała 8 tysięcy zło-

tych. Do lutego tego roku lek ten był niere-

fundowany. Od tego roku dołączono kolej-

ny nierefundowany lek oraz przez cały 

czas prowadzona jest rehabilitacja. Jedynym 

żywicielem rodziny jest tata Magdy. Magda 

i Jej rodzina z góry dziękują za okazaną po-

moc i zapewniają o swojej modlitwie w in-

tencji darczyńców. Serdeczne Bóg zapłać za 

pomoc! 

 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Mateusz Mariusz Janowski, kawaler z 

par. tut. i Magdalena Dominika Wojdy-

ga, panna z par. Najcz. Serca Maryi w 

Warszawie 

 Marcin Michał Klewicki, kawaler i 

Natalia Ewelina Niedzielska, panna, 

oboje z par. tutejszej 

 Filip Otwinowski, kawaler z par. tutej-

szej i Paulina Dzbeńska, panna z par. 

Miłosierdzia Bożego w Ząbkach 

XIV Niedziela zwykła – 5.07 

 

Działanie z wiarą 

 

  Świat, w którym 

żyjemy, daleki jest od ideału. 

Zdają się ludzie wołać słowami 

dziś śpiewanego psalmu: 

„Zmiłuj się nad nami, zmiłuj 

się, Panie, bo mamy już dosyć 

pogardy. Ponad miarę nasza 

dusza jest nasycona szyder-

stwem zarozumialców i pogardą 

pysznych” (PS 123). Prorok 

Ezechiel słyszy głos Boga: 

„Posyłam cię… do ludu bun-

towników… To ludzie o bez-

czelnych twarzach, zatwardzia-

łych sercach… oni będą wie-

dzieli, że prorok jest wśród 

nich”. W otaczającej nas rze-

czywistości wiele spraw należa-

łoby diametralnie zmienić: 

zabiegi o pokój, sprawiedli-

wość, godny człowieka porzą-

dek pomiędzy jednostkami, 

społeczeństwami, itd. Może 

właśnie dlatego brak jest zna-

ków cudu, że za mało jesteśmy 

otwarci na Boga, a bardziej 

zadufani w sobie? Może po 

prostu bardziej przypominamy 

przedstawionych dziś w Ewan-

gelii mieszkańców Nazaretu niż 

pierwszych chrześcijan? Może 

za mało naszej współpracy z 

Bogiem w rozwiązywaniu 

ważnych spraw świata? Działa-

nie bez wiary może okazać się 

szybko pracą Syzyfa. Tylko 

poprzez wiarę możemy włączyć 

Boga do rozwiązywania na-

szych współczesnych i przy-

szłych spraw. Jesteśmy winni 

światu pomoc, bo on jest dla 

nas stworzony. Wezwanie i 

uzdolnienie idą w parze. We-

wnętrzne rozdarcie w człowie-

ku, o którym dziś mówi św. 

Paweł odczuwa każdy z nas, na 

każdym kroku i w każdej sytu-

acji. Szczególnie zaś wtedy, 

kiedy wybierać musimy. Rezy-

gnacja z egoizmu zawsze łączy 

się z wewnętrzną walką, a im 

bardziej człowiek jest słaby, 

tym bardziej zauważa działanie 

łaski Bożej. To właśnie wiara 

połączona z działaniem czyni 

cuda i „angażuje” Boga do 

rozwiązywania naszych spraw. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
http://www.jezusnastadionie.pl/
https://www.facebook.com/JezusNaStadionie?fref=photo

